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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quinze 

de Abril de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos quinze dias do mês de Abril de dois mil e dez, no Auditório da Biblioteca 

Municipal, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 

Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho não esteve presente 

por motivos profissionais, tendo justificado a sua falta por fax (registo E/ 4930/2010). 
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. REQ. N.º 3051/09 � PIP N.º 938-09 � VERA LÚCIA LEAL ALVES 

 

2. REQ. N.º 2710/09 � PC N.º 227/09 � HÉLDER SOARES CARQUEIJEIRO 

 

3. REQ. N.º 668/10 � PC N.º 683/06 � CÉSAR FILIPE DIAS SIMÕES 

 

4. REQ. N.º 675/10 � PC N.º 60/07 � LUNETO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 

LDA. 
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5. REQ. N.º 680/10 � PC N.º 337/07 � JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA. 

 

6. REQ. N.º 406/10 � PC N.º 109/09 � FILIPA ALEXANDRA SOUSA RUSSO 

 

7. REQ. N.º 622/10 � PC N.º 03/08 � ANÁLIA LEAL ROQUE 

 

8. REQ. N.º 351/10 � PC N.º 661/07 � JOAQUIM JOSÉ DUARTE CARDOSO 

 

9. REQ. N.º 194/10 � PC N.º 68/09 � LUÍS MANUEL SANTOS GAMA 

 

10. REQ. N.º 803/10 � PC N.º 93/08 � JOSÉ ORTIGOSO DO ROSÁRIO 

 

11. REQ. N.º 128/10 � PC N.º 08/07 � RETER IDEIAS, LDA. 

 

12. REQ. N.º 166/10 � PC N.º 84/09 � PÃO COM COISAS, RESTAURAÇÃO, LDA. 

 

13. REQ. N.º 662/10 � PC N.º 10/06 � RUI ALEXANDRE FERNANDES DUARTE 

 

14. REQ. N.º 240/10 � PC N.º 197/08 � FERNANDO LUZ RUIVO 

 

15. REQ. N.º 175/10 � PC N.º 387/08 � PAULO JORGE CARPINTEIRO SILVA VAZ 

 

16. REQ. N.º 612/10 � PC N.º 183/09 � HERMENEGILDO MIGUEL CALADO 

SANTOS 

 

17. REQ. N.º 2363/09 � PC N.º 704-09 � MARIA FÁTIMA LAGES GOUVEIA 

 

18. REQ. N.º 2676/05 � PC N.º 752/04 � LEONEL MARQUES POLICARPO 

 

19. 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

20. ANTEPROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 

FASE 1 (GALERIA MUNICIPAL, SERVIÇOS EDUCATIVOS, RECEPÇÃO E 

CAFETARIA) 
 

21. ANTEPROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 

TEATRO STEPHENS 
 

22. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA BRÍZIDA JESUS AZEVEDO � RESIDENTE NA RUA 

JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 1.º D, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO 

DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 

23. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: JORGE FRANCO VIEIRA 
 

24. EMISSÃO DE PARECER SOBRE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NÃO 

GASTAS NO ANO 2009, PARA OS ANOS 2010 E 2012 RELATIVO AO 

PROJECTO MARINHA SOCIAL � CONTRATO LOCAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

25. RALLYE VIDREIRO 2010 
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26. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 

DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DA MARINHA GRANDE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 

CORRENTE ANO. 

 

27. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO � ANONIMATO�, DE CLEMENTE CRAVEIRO 

 

28. APOIO À PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2010 DA OIKOS 
 

29. RESUMO DE TESOURARIA 

 





PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de quatro processos de obras 

particulares não incluídos na ordem do dia, que identificou, tendo sido aceite por todos 
dada a urgência de deliberação imediata sobre os mesmos.  
Os referidos processos serão apreciados imediatamente após a votação daqueles que 

constituem a ordem do dia. 
 

 Reunião extraordinária � o Sr. Presidente convocou todos os membros do executivo 
para uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, a realizar no próximo dia 

21/04/2010, a partir das 09:30 horas, sendo que um dos assuntos da ordem do dia é a 

análise e votação dos documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2009. 
 
 Envio da ordem do dia por e-mail � os Srs. Vereadores Dr. Vítor Pereira, Dr. António 

Santos e Dr. Alberto Cascalho solicitaram o envio por e-mail da ordem do dia das 
próximas reuniões. 

 
 Mapa das reuniões � o Sr. Presidente distribuiu a todos os membros do executivo um 

exemplar do mapa das datas previstas para as reuniões da Câmara Municipal e sessões 

da Assembleia Municipal do ano de 2010. 








1 - REQ. N.º 3051/09 � PIP N.º 938-09 � VERA LÚCIA LEAL ALVES 
 
 
275 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à Viabilidade de Construção de uma 

Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado em 
Garcia, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou informar não ser viável a construção da referida moradia nos moldes 

propostos, sendo que num eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, 

a pretensão seria passível de indeferimento, fundamentada nos termos do disposto no n.º 

5 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida 
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pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, designadamente pelo facto do prédio em causa não 

apresentar frente urbana e não estar servido de infra-estrutura viária pública adequada.  

 

Deliberou igualmente informar o requerente não ser viável a construção dos muros de 

vedação propostos, pelo facto dos mesmos recaírem em zona afecta ao domínio hídrico, 

em violação da alínea a) do n.º 1 do art. 28.º do regulamento do Plano Director Municipal 

da Marinha Grande, sendo que, num eventual pedido de licenciamento nos termos agora 

propostos, a pretensão seria passível de indeferimento, fundamentada nos termos do 

disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis.  

 

Mais deliberou, nos termos do n.º 4 do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, informar o requerente que a 

presente pretensão poderá reunir condições de viabilidade, caso seja apresentado estudo 

de conjunto abrangendo a área envolvente ao prédio em causa, definindo a malha 

edificada e rede viária proposta, conforme determina o n.º 3 do art. 5.º do regulamento do 

Plano Director da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 2710/09 � PC N.º 227/09 � HÉLDER SOARES CARQUEIJEIRO 
 
 
276 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Covão, Vieira de 
Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de pareceres técnicos dos serviços referindo a 

conformidade da pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis e atestando estar o 

Projecto de Arquitectura apresentado, apto a merecer aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09. 

2. Execução de passeio na extensão total do prédio confinante com a Rua do Covão, cujo 

alinhamento, materiais e dimensões deverão ser definidos no local pelos respectivos 

serviços técnicos. 

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

4. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 
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Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do art. 53.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas, ��toda e qualquer edificação destinada a habitação, 

comércio ou serviços, cuja profundidade, medida a partir da sua fachada fronteira ao espaço 

público confinante, seja superior a 30m.�, é considerada geradora de um impacte 

semelhante a uma operação de loteamento. 

 

Assim, nos termos do n.º 5 do art. 57.º, conjugado com os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/07, 

não havendo lugar a quaisquer cedências destinadas à implantação de espaços verdes 

públicos e equipamentos de utilização colectiva, o proprietário ficará obrigado ao 

pagamento de uma compensação ao município, calculada nos termos do disposto no art. 

75.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 668/10 � PC N.º 683/06 � CÉSAR FILIPE DIAS SIMÕES 
 

 

277 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Estrada da Praia, Vieira de Leiria, 

Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 75/09, 

de 25/03. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações introduzidas durante a realização da obra, dispondo de parecer 

técnico dos serviços referindo o cumprimento, na generalidade, dos pressupostos que serviram 

de base ao seu licenciamento. 
 
Após a análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data de notificação, do 

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 06/09. 

2. Execução de todos os trabalhos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra, prevendo nomeadamente a limpeza do espaço público envolvente à 

obra.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 675/10 � PC N.º 60/07 � LUNETO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 

LDA. 
 
 
278 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício 

Habitacional e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote n.º 6 do Loteamento Urbano 

localizado em Comeira, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 151/08, de 02/07. 
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Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, dispondo 

de parecer técnico dos serviços, referindo o cumprimento na generalidade, dos pressupostos 

que serviram de base ao licenciamento inicial. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data de notificação, do 

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 06/09. 

2. Execução de todos os arranjos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 680/10 � PC N.º 337/07 � JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA. 
 
 
279 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Colectiva, composta por dois fogos geminados, anexos e muros de vedação, levado a efeito na 

Rua das Colmeias, lugar de Forno da Telha, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 132/09, de 19/06. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 
decorrente das alterações efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, 

que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a alteração do polígono de implantação. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 406/10 � PC N.º 109/09 � FILIPA ALEXANDRA SOUSA RUSSO 
 
 
280 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua das 

Figueiras, Lugar das Figueiras, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, 

de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante 

com o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão 

até 1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da 

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

2. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

4. Aquando do início da construção (ampliação), após a abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação 

da sua implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 622/10 � PC N.º 03/08 � ANÁLIA LEAL ROQUE 

 

 

281 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração de uma Edificação existente com 

vista à Legalização de um Lar de Idosos em funcionamento, localizada na Rua da Fé, Pedra de 

Cima, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 22/10/2008. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Garantir o cumprimento das observações constantes do parecer emitido pela 

Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande, que se transcreve: 
�1. O estabelecimento deve cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente o Despacho 

Normativo n.º 12/98, de 25 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 243/86 de 20 de Agosto, a Portaria n.º 987/93, de 

6 de Outubro e demais legislação em vigor; 
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2. Todos os compartimentos devem ser dotados de ventilação e iluminação directa para o exterior, ou 

dotados de dispositivos de ventilação e iluminação artificial. A ventilação deve ter contínua renovação de 

ar e deve ser adequada à dimensão e funções das respectivas instalações; 

3. Os bidés das Instalações Sanitárias deverão ser colocados em outro local de forma a possibilitarem a 

utilização devida da sanita, por pessoas em cadeira de rodas; 

4. O gabinete de saúde deverá ser provido de lavatório com torneira de comando não manual; 

5. Dada a preocupação dos Serviços de Saúde Pública para os problemas relacionados com as �ondas de 

calor�, deverá ainda: 

- ser prevista uma sala climatizada; 

- as restantes salas de permanência de idosos devem ser dotadas de termómetros, colocados em local bem 

visível.� 

2. De acordo com o parecer emitido pelo Centro Distrital de Leiria do Instituto de 

segurança Social, I.P., a capacidade máxima do estabelecimento destinado a Lar de 

Idosos é de nove utentes, distribuídos por cinco quartos, um dos quais individual. 

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 351/10 � PC N.º 661/07 � JOAQUIM JOSÉ DUARTE CARDOSO 
 
 
282 - Presente processo de licenciamento n.º 1953/61, referente à Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio localizado na Rua dos Medronhos, São Pedro de Moel, 

Freguesia de Marinha Grande, deferido em reunião de Câmara realizada em 27/12/1961, ao 

qual foi atribuída Licença de Obras de Construção n.º 134/62, de 03/02. 
 
Presente pedido de licenciamento referente à Alteração e Ampliação da referida edificação, 

dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do 
Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 21/11/2007. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Os muros de vedação situados entre estremas deverão ser executados em alvenaria, 

devidamente rebocados e pintados, não podendo exceder a altura de 1,80m, contados 

a partir da cota natural do terreno, conforme determinado pelo n.º 4 da alínea x) do 

art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

2. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 
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3. Aquando do início da construção (ampliação), após a abertura das fundações, deverá 

o requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro 

de obra, imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva 

licença de utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 194/10 � PC N.º 68/09 � LUÍS MANUEL SANTOS GAMA 

 
 
283 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua da Esperança, em 

Casal Galego, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, 

de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante 

com o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão 

até 1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da 

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

2. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra, nomeadamente a execução de passeio, cujos alinhamento, dimensão e materiais 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob 

solicitação atempada por parte do requerente.  

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

4. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 
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imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 803/10 � PC N.º 93/08 � JOSÉ ORTIGOSO DO ROSÁRIO 
 
 
284 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito em parcela a destacar de um prédio urbano localizado na Rua da 
Portela, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente da ligeira alteração introduzida à implantação inicial, aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 01/04/2010. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 
das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra, nomeadamente a execução de passeio, cujos alinhamento, dimensão e materiais 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob 

solicitação atempada por parte do requerente. 

2. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

3. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, pelo facto do Projecto de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas não fazer qualquer referência à drenagem de águas pluviais, e caso 

pretenda efectuar a ligação do prédio ao colector público de águas pluviais, deverá 

apresentar previamente nestes serviços, o respectivo Projecto de Drenagem de Águas 

Pluviais.    

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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11 - REQ. N.º 128/10 � PC N.º 08/07 � RETER IDEIAS, LDA. 
 
 
285 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Habitação 

Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote 24 do Loteamento Urbano localizado 
em Comeira, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 19/08, de 25/01, com termo em 11/01/2011. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovado por despacho do 

Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, 

datado de 03/04/2009. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Engenharias das Especialidades, 

devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 
das Especialidades apresentados, nomeadamente Projectos das Redes de Distribuição de Água 

e Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais e Projecto da Rede de Gás, aptos a 

merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os arranjos 

exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 166/10 � PC N.º 84/09 � PÃO COM COISAS, RESTAURAÇÃO, LDA. 
 
 
286 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Instalação de Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas, a levar a efeito numa loja inserida em centro Comercial, identificada 

como �Loja 35�, correspondente à Fracção �AN�, do prédio sito na Rua das Portas Verdes, 

Edifício Cristal Atrium, Marinha Grande, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto 

de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 09/10/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Dar cumprimento aos aspectos referidos no parecer emitido pela Delegação de Saúde 

Concelhia da Marinha Grande, cujo teor se transcreve: 
�� 
1. O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11; 

2. Junto às entradas do estabelecimento, deverão ser colocados sistemas eficazes que impeçam a entrada e 

permanência de insectos; 

3. O sistema de climatização deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média do ambiente 

a cerca de 22ºC, admitindo-se uma variação negativa ou positiva de 3ºC, devendo o equipamento 

manter-se em bom estado de higiene e conservação; 

4. Nos lavatórios das instalações sanitárias do pessoal, o sistema de accionamento de água deve ser não 

manual.� 

2. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 

Mais deliberou informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 10.º do 

Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de utilização, antes do 

início da actividade, deverá apresentar a Declaração Prévia prevista no n.º 1, do art. 11.º 

do mesmo diploma legal, junto da Câmara Municipal com cópia à Direcção-Geral das 

Actividades Económicas (DGAE), elaborada e instruída de acordo com o modelo 

publicado em anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17/07, na qual se responsabiliza que o 

estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
13 - REQ. N.º 662/10 � PC N.º 10/06 � RUI ALEXANDRE FERNANDES DUARTE 
 
 
287 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Habitação 

Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua Central 

do Moinho de Cima, Marinha Grande, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 120/07, de 09/05, com termo em 29/05/2009. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, dispondo 

de parecer técnico dos serviços referindo a conformidade da pretensão com normas legais e 

regulamentares aplicáveis.  
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Engenharias das Especialidades 
inicialmente apresentados, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos 

seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, 

dispondo de parecer técnico dos serviços, que atestam estarem aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os condicionalismos: 

1. Apresentação de declaração do técnico responsável pelos projectos de alterações de 

arquitectura e especialidades, passada pela respectiva associação, de forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 1/12, 

com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 

2. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 240/10 � PC N.º 197/08 � FERNANDO LUZ RUIVO 
 
 
288 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

Habitacional e Muros de Vedação, a levar a efeito no Lote n.º 8 do Loteamento Urbano 

localizado em Comeira, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 23/03/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de rectificação à Memória Descritiva e Justificativa do Projecto da Rede 

de Distribuição de Águas, nos aspectos relacionados com o dono de obra e morada da 

mesma, face ao processo de licenciamento em referência.    

2. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

3. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante 

com o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão 

até 1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da 

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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15 - REQ. N.º 175/10 � PC N.º 387/08 � PAULO JORGE CARPINTEIRO SILVA VAZ 
 
 
289 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua 

Esquerda, Almoinha Velha, Freguesia de Moita, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/03/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de peça gráfica relativa à rede de drenagem de águas residuais 

domésticas com a supressão de fossa estanque, por se verificar no local a existência de 

colector público doméstico. 

2. Execução do passeio na extensão total do prédio confinante com a Rua Esquerda, com 

materiais idênticos aos da envolvente, ou seja lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê 

rectangular de 0,20x0,10x0,06m, devendo o requerente fazer o remate entre o passeio e 

o pavimento existente em betuminoso. Prevê-se que o espelho do lancil seja de 0,14m 

acima do pavimento, devendo rebaixar para 0,06m na entrada da garagem numa 

distância de 3,50m. Na execução dos passeios deverá considerar a colocação de película 

de plástico preto entre a camada base e a almofada de assentamento de modo a evitar o 

crescimento de ervas. 

3. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante 

com o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão 

até 1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da 

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 
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imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 612/10 � PC N.º 183/09 � HERMENEGILDO MIGUEL CALADO 

SANTOS 
 
 
290 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua 

da Paz, lugar de Rego da Garcia, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 

21/01/2010. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de peça gráfica relativa à rede de drenagem de águas residuais 

domésticas, cumprindo o ponto 2 do art. 238.º do decreto regulamentar n.º 23/95, de 

23/08, relativamente à coluna de ventilação. 

2. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

3. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante 

com o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão 

até 1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da 

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 
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imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 2363/09 � PC N.º 704-09 � MARIA FÁTIMA LAGES GOUVEIA 
 
 
291 - Presente requerimento de Maria de Fátima Lages Gouveia, residente na Avenida Dr. José 

Henriques Vareda, n.º 19, 2.º D, Marinha Grande, Freguesia de Marinha Grande, a solicitar a 
vistoria da referida fracção, na qualidade de arrendatária, a fim de verificar da necessidade da 

realização de obras de reparação e conservação do imóvel, de que é proprietária Maria Alice 

Neves Lopes, residente na Avenida Dr. José Henriques Vareda, n.º 19, 1.º D, Marinha Grande, 

Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presente Auto de Vistoria elaborado pela respectiva Comissão de Vistorias nomeada para o 

efeito por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 04/03/2010, decorrente da 
vistoria realizada ao imóvel em 24/03/2010, onde são enumeradas um conjunto de anomalias 

relacionadas com vestígios de humidades e outras patologias, decorrentes de infiltrações, falta 

de manutenção, limpeza da cobertura, algerozes e desimpedimento de tubos de queda. 
 
Após análise do pedido e do presente Auto de Vistoria, a Câmara deliberou determinar 

que seja notificado o proprietário do imóvel, Maria Alice Neves Lopes, para no prazo de 

30 dias, executar as obras de conservação necessárias à correcção das más condições de 

salubridade constantes do presente Auto de Vistoria, conforme determina o n.º 2 do art. 

89.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, publicado pelo Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/06.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 2676/05 � PC N.º 752/04 � LEONEL MARQUES POLICARPO 
 
 
292 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Edifício destinado a 
Comércio e Serviços, a levar a efeito num prédio rústico, localizado em Amieirinha, Freguesia 

da Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços, desfavoráveis, comunicados 

através do Ofício n.º 744/08, de 16/04. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

04/06, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente por: 

1. Apresentar proposta de edificação com cércea superior a 9,50m e não garantir o 

número mínimo de lugares de estacionamento no interior da parcela, nos termos do 

previsto no n.º 8 do art. 5.º do regulamento do Plano Director Municipal da Marinha 

Grande. 

2. Não apresentar autorização de localização emitida por entidade competente, nos 

termos do art. 7.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 30/03. 
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Mais deliberou informar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através do anterior 

Ofício n.º 774/08, de 16/04, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


19 - 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
293 - Presente proposta da 7ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
6ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 95.000,00 euros nos reforços 

e de 95.000,00 euros nas anulações; 
6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 12.260,00 euros 
nos reforços, e de 12.260,00 euros nas anulações;  
6ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 98.200,00 euros nos 
reforços e de 118.200,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 7ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - ANTEPROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 

FASE 1 (GALERIA MUNICIPAL, SERVIÇOS EDUCATIVOS, RECEPÇÃO E 

CAFETARIA) 

 
 
Presente anteprojecto da Requalificação do Património Stephens � Fase 1 (Galeria, Serviços 

educativos, Recepção e Cafetaria), cuja coordenação geral e componente de arquitectura foi 

desenvolvida pela DOPU. 
 
Após análise do Anteprojecto e considerando que: 
 
- O projecto está integrado no Plano de Acção do Programa PARCERIAS PARA A 

REGENERAÇÃO URBANA, aprovada no âmbito do QREN através do PO Regional do 

Centro; 
- O desenvolvimento do projecto de execução das diversas especialidades implica a conclusão 

formal da fase de anteprojecto; 
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- O presente anteprojecto será objecto de consulta externa ao IGESPAR e ANPC; 
- A conclusão dos projectos de execução está prevista para 31 de Maio de 2010, para posterior 

submissão à Autoridade de Gestão do POR-Centro; 
- A aprovação formal do Projecto será feita após a conclusão do projecto de execução e 

emissão dos pareceres externos obrigatórios 
 
A Câmara delibera: 

Tomar conhecimento do Anteprojecto de Requalificação do Património Stephens � Fase 

1. 

 

 

21 - ANTEPROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 

TEATRO STEPHENS 

 
 
Presente Anteprojecto da Requalificação do Teatro Stephens, constituído pelos anteprojectos de 

Arquitectura, Estruturas e contenção periférica, Instalações de Águas e esgotos, AVAC, 

RSECE, Acústico e Electroacústico, Instalações eléctricas, Segurança contra incêndio e 

Cenografia e mecânica de cena. 
 
Após análise do Anteprojecto e considerando que: 

 A reconversão do edifício do Teatro Stephens está integrada na contratualização do 

QREN entre a Autoridade de Gestão e a Associação dos Municípios do Pinhal 

Litoral; 
 A coordenação geral e componente de arquitectura foi desenvolvida pela DOPU 

mas o projecto de execução das diversas especialidades, adjudicados externamente, 

implicam a conclusão formal da fase de anteprojecto; 
 O presente anteprojecto foi objecto de apreciação prévia informal do Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e a Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC); 
 O Projecto de arquitectura será objecto de apreciação formal pela Inspecção Geral 

das Actividades Culturais (IGAC) até ao fim do mês de Abril.  
 A conclusão dos projectos de execução está prevista para Julho de 2010, para 

posterior submissão à Autoridade de Gestão do POR-Centro; 
 A aprovação formal do Projecto será feita após a conclusão do projecto de execução 

e emissão dos pareceres externos obrigatórios do IGESPAR, ANPC e IGAC 
 
A Câmara delibera: 

Tomar conhecimento do Anteprojecto de Requalificação do Teatro Stephens. 

 

 

22 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA BRÍZIDA JESUS AZEVEDO � RESIDENTE NA RUA JÚLIO 

BRAGA BARROS BLOCO 1 1.º D, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 
 
294 - Presente informação n.º 567/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 08/04/2010, referente à necessidade de reapreciação do valor da renda 
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aplicado à inquilina supra-citada, por motivo de alteração do rendimento mensal corrigido do 

respectivo agregado familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, concordar com a alteração do valor da renda actual. 

 

Mais delibera que a renda ora estimada, no valor de 16,06� (dezasseis euros e seis 

cêntimos) entre em vigor a partir do próximo mês de Maio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: JORGE FRANCO VIEIRA 
 
 
295 - Presente informação n.º 525/10 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 30/03/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual de renda de 

habitação social, para vigorar a partir de Maio de 2010. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, tendo em conta o Decreto-Lein.º166/93, de 7 

de Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.64º da 

lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5 �A/2002, 

de 11 de Janeiro, autorizar a actualização anual da renda do seguinte inquilino:  

 

Praceta da Liberdade 

 

MORADOR 

 

BLOCO 

 

ANDAR 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

 
Jorge Franco Vieira 

 
7 

 
Rc Esq. 

 
27/03/2007 

 
23,00� 

 
4,75� 

 

Mais delibera que a renda acima citada, entre em vigor em Maio do ano de 2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - EMISSÃO DE PARECER SOBRE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NÃO GASTAS 

NO ANO 2009, PARA OS ANOS 2010 E 2012 RELATIVO AO PROJECTO MARINHA 

SOCIAL � CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 
296 - Presente ofício da ADESER II, IPSS, com o registo nº4415 e data de entrada a 08 de 

Abril de 2010, a solicitar emissão de parecer sobre a transição de verbas não gastas em 2009, 

para os anos 2010 e 2012, relativamente ao Projecto Marinha Social, no âmbito do Contrato 

Local de Desenvolvimento Social. 
 
Presente informação nº 575 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, a propor a 

emissão de parecer favorável à referida transição. 
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A Câmara Municipal analisou os documentos supramencionados e, atendendo a que não 

existe qualquer constrangimento, no que diz respeito à transferência de verbas não gastas 

em 2009 para outros anos civis, delibera ao abrigo do ponto 9.6 das Normas Orientadoras 

para a Execução dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social e da alínea h) do nº 2, 

do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, emitir parecer favorável à transição de verbas não gastas em 2009 para os 

anos 2010 e 2012, permitindo assim, a aplicação das mesmas na implementação e 

desenvolvimento de outras acções, com vista à melhoria da qualidade de vida da 

população-alvo a que se destina, designadamente à população carenciada do concelho da 

Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

25 - RALLYE VIDREIRO 2010 

 
 
297 - Presente informação n.º I/571/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 08/04/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, em ofício enviado à Câmara datado de 25 de 

Março, para apoio na realização do Rallye Vidreiro 2010.  
 

A Câmara, apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

desenvolvido em prol da modalidade e da divulgação do nosso Concelho em todo o país 

pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do 

art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor cinco mil euros (5000�) ao, 

Clube Automóvel da Marinha Grande, NIF: 501104305, para apoiar na organização do 

Rallye Vidreiro 2010, que se realiza nos dias 16 e 17 de Abril de 2010. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto de apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

 

Mais se informa, que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 

DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DA MARINHA GRANDE PARA O 
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O CORRENTE 

ANO. 
 
 
298 - Presente informação n.º 526/2010 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 30/03/2010, referente a pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação de Dadores Benévolos de Sangue do concelho da Marinha Grande, datado de 14 de 

Janeiro do corrente ano, com o n.º de registo 691/2010, a solicitar o apoio financeiro da 
autarquia para o desenvolvimento das suas actividades previstas e para o corrente ano. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que esta Associação se destina a 

fins altruístas, tendo como principal actividade a dádiva desinteressada de sangue, com 

fins terapêuticos, a feridos e doentes, delibera no uso de competência prevista na alínea a) 

do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 1.000,00� (mil 

euros) à Associação de Dadores Benévolos de Sangue do concelho da Marinha Grande, 

contribuinte fiscal número 501 061 029, com sede na Avenida Vítor Gallo n.º 76 A, 1.º 

Esquerdo, 2430 � 202 Marinha Grande, para apoio das suas actividades regulares no 

corrente ano; verba essa a retirar da acção A/39 do P.A.M./2010. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
27 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO � ANONIMATO�, DE CLEMENTE CRAVEIRO 

 
 
299 - Presente e-mail com registo de entrada E/3475/2010, de 15.03.2010, apresentado por 
Clemente Craveiro, através do qual informa sobre a apresentação do seu primeiro livro de 

poesia, intitulado �Anonimato�, a ocorrer na Biblioteca Municipal, no próximo dia 17 de Abril 

e para o qual solicita, igualmente, o apoio possível por parte da autarquia.  
 
Presente parecer emitido pelo Sector de Bibliotecas da Divisão da Cultura e Património 

Histórico, através do qual é proposta a aquisição de 50 exemplares do livro �Anonimato�, de 
Clemente Craveiro, à Folheto Edições & Design, Lda., Praça Madre Teresa de Calcutá, Lote 

115, loja 1, 2410-363 Leiria, NIF 506 463 460, ao preço unitário de 8,00�, num total de 400,00 

� (IVA 5% incl.), por este pedido se enquadrar no âmbito da prática que tem vindo a ser 

habitual de apoio à produção literária de autores locais, como forma de incentivar essa 
actividade, contribuindo para o enriquecimento cultural do nosso concelho.  
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A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do livro �Anonimato�, 

de Clemente Craveiro, à Folheto Edições & Design, Lda., Praça Madre Teresa de 

Calcutá, Lote 115, loja 1, 2410-363 Leiria, NIF 506 463 460, ao preço unitário de 8,00�, 

num total de 400,00 � (IVA 5% incl.), por reconhecer que a edição de livros, por parte de 

autores locais, se reveste de interesse cultural para o Município. Dos livros a adquirir, 

dois exemplares deverão integrar o fundo documental da Biblioteca Municipal e os 

restantes 48 exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da CMMG 

destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2010/A/104. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - APOIO À PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2010 DA OIKOS 
 
 
300 - Presente proposta e respectivos anexos com a referência E/15709/2099 da Oikos - 
Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, com sede na Av. 

Cidade de Maringá, Centro Associativo Municipal, Sala 9, Apartado 2840, 2401-901 Leiria, 
contribuinte n.º 502603615, solicitando apoio financeiro e logístico para a realização de três 

acções de sensibilização ambiental no concelho da Marinha Grande. 
 

A Oikos � Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, é uma 

associação não governamental da região que ao longo dos últimos 20 anos tem dedicado o seu 

trabalho às questões da defesa do ambiente e salvaguarda do património, actuando neste âmbito 

a vários níveis: 
- Sensibilização e educação ambiental; 
- Apoio a diversas entidades no desenvolvimento de projectos ambientais; 
- Estudo, inventariação e divulgação do património natural e construído da região; 
- Desenvolvimento de projectos com autarquias da região e outras instituições de carácter 

público e privado. 
 
A associação propõem-se realizar no âmbito das suas competências e conforme minuta de 

protocolo (em Anexo 4), um conjunto de três acções de sensibilização ambiental para o ano de 

2010, a saber: 
1) Conferência da Oikos �Litoral: Problemas e Potencialidades� (16/17 de Abril de 2010) � 
Anexo 1 

2) Colóquio �Alterações Climáticas e Desertificação� (Junho de 2010) � Anexo 2  
3) Coastwatch Europe 2010 (de Outubro a Dezembro de 2010) � Anexo 3 
 

A conferência �Litoral: Problemas e Potencialidades�, dirigida para o publico em geral, 
decorrerá a 16 e 17 de Abril na Galeria Municipal da Marinha Grande, sendo que o conjunto de 

prelectores convidados terão como objectivo abordar diversos temas que vão desde a reflexão 

sobre a importância dos recursos do litoral, a análise das políticas e estratégias para o seu uso 
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sustentado, a discussão dos instrumentos de planeamento e gestão do litoral, entre outros 

(Anexo 1.1). 
O orçamento desta acção, contempla custos com conferencistas, materiais de divulgação, 

documentação de apoio e de gestão do projecto, sendo solicitado pela Oikos um apoio 
financeiro de 2000 � para custear estas despesas, conforme descrição orçamental (em Anexo 1). 
Solicita ainda apoio logístico, nomeadamente: disponibilização das instalações da Galeria 

Municipal para os dias 16 e 17 de Abril e de um autocarro para visita guiada (a realizar no dia 
17 de Abril pelo litoral do concelho). 
 
O colóquio �Alterações Climáticas e Desertificação� será realizado em Junho de 2010 no 

concelho da Marinha Grande, em data a designar, e é dirigido para a população em geral, 

professores e alunos dos diversos graus de ensino, autarcas, agentes económicos, comunidade 

científica e comunicação social. Esta iniciativa terá como um dos principais objectivos, a 

discussão das causas e consequências das alterações climáticas e suas implicações, 

particularmente em termos de desertificação, à escala global � local. 
Do orçamento desta iniciativa, constam as despesas com conferencistas (deslocações, 

alojamento, refeições), material de divulgação, edição de documentação de apoio ao colóquio e 

gestão do projecto (secretariado, deslocações, correio telefone etc.), sendo solicitado pela Oikos 

o apoio financeiro de 700� (conforme descrição orçamental em Anexo 2), para a realização da 

acção, e ainda o apoio logístico ao nível da disponibilização de um autocarro para transporte dos 

participantes. 
 

O Coastwatch Europe 2010 é um projecto Europeu a cargo da GEOTA - Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente. O Geota conta com a estreita colaboração de várias 

associações como coordenadores regionais, nomeadamente a Oikos na região de Leiria. Os 

objectivos deste projecto são: melhorar o conhecimento da situação ambiental do litoral 
português, e sensibilizar as escolas, instituições e população em geral para os problemas 

resultantes dos impactos da actividade humana na faixa litoral.  
Com base na atribuição de várias áreas do litoral, as entidades locais asseguram a coordenação 

das equipas no terreno e os recursos humanos e materiais necessários à operação, nas respectivas 

zonas. Neste sentido, o trabalho das equipas consiste em caracterizar anualmente a situação 

ambiental da faixa litoral atribuída, ao mesmo tempo que desenvolvem competências técnicas de 

observação/trabalho de campo.  
No concelho da Marinha Grande, as equipas envolvidas no Coastwach coordenadas pela Oikos, 
contam com a participação da comunidade escolar, nomeadamente as Escola EB 2,3 Guilherme 
Stephens, Escola EB 2,3 Nery Capucho e Escola Secundária José Loureiro Botas. As equipas 

realizarão entre Outubro e Dezembro de 2010 diversas inspecções costeiras nas praias do 

concelho, em troços de costa com aproximadamente 5km, ao longo dos quais efectuam um 
conjunto de registos de campo em inqueritos tipo (enviados posteriormente para análise das 

coordenações regionais e nacional). 
O orçamento desta acção, contempla despesas inerentes à produção de T-shirts para os 
participantes e de gestão de projecto, pelo que a Oikos solicita o apoio financeiro de 1350� para 

a sua concretização (conforme descrição orçamental em Anexo 3).   
 

A Câmara analisou a proposta e considerando que: 

a) O município deve apoiar actividades de interesse municipal de natureza cultural, educativa e 
social de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da Marinha 

Grande; 
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b) Se tratam de iniciativas de grande relevância e qualidade, cujo principal objectivo é a 

informação e sensibilização ambiental da população local, o que contribuirá também para a 

promoção do concelho da Marinha Grande em termos de realização de iniciativas ambientais; 
c) Que se tratam de acções que promovem as sinergias entre a CMMG e a Oikos em matéria de 

participação publica nas problemáticas ambientais ao nível local � global;   
d) As acções propostas promovem a vinda de especialistas nacionais das diversas áreas do 

ambiente, ao concelho da Marinha Grande. 
 

Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de 

Janeiro, atribuir apoio logístico e um apoio financeiro no valor de 4.050� (Quatro mil e 

cinquenta euros), a transferir em duas tranches de 2000� e 2050� em Abril e Junho 

respectivamente, à Oikos � Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região 

de Leiria, contribuinte n.º 502603615, com sede na Av. Cidade de Maringá, Centro 

Associativo Municipal, Sala 9, Apartado 2840, 2401-901 Leiria, para custear as três 

iniciativas propostas, bem como subscrever o protocolo de parceria apresentado em 

minuta anexa (Anexo 4). 

 

Fica a entidade obrigada a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) após a realização de 

cada acção, um relatório de execução da iniciativa, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade/obra desenvolvida; 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade; 

c) Fotos da acção/obra; 

d) Relatório financeiro da actividade/obra desenvolvida; 

e) Cópia de documentos fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação das 

verbas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 

A não apresentação do relatório com os elementos acima descritos implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

Mais se informa que a entidade acima referenciada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que, a esta data, possui a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se anexam à 

presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/112. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





29 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia catorze de Abril de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 285.008,57 � 

(duzentos e oitenta e cinco mil e oito euros e cinquenta e sete cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
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301 - De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. REQ. N.º 758/10 � PC N.º 254/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 

 

2. REQ. N.º 368/10 � PC N.º 182/09 � ALEXANDRE HERCULANO MARTINS 

FORTUNATO 

 

3. REQ. N.º 827/10 � PC N.º 892/05 � BONA VITA � ALOJAMENTO E 

PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE, S.A. 

 

4. REQ. N.º 2664/09 � PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 

 
 

 

 

1 - REQ. N.º 758/10 � PC N.º 254/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 
 
 
302 - Presente Processo de Licenciamento n.º 192/08, relativo à Remodelação Interior e 

Alteração de Fachada de Espaço Comercial situado na Avenida Vitor Gallo, Freguesia de 

Marinha Grande com licença de utilização n.º 34/06, de 05/05/2006, sito, dispondo de alvará de 

licença de construção n.º 240/08, de 18/11. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a Alteração de Uso com Obras de Edificação para 

Instalação de Farmácia, dispondo de documento comprovativo de decisão favorável sobre a 

aptidão do local, do espaço e do quadro farmacêutico para a abertura ao público da nova 

farmácia, nos termos do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31/08 e Portaria n.º 1430/2007, de 02/11, 

aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 18/03/2010. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Dotar todos os aparelhos sanitários de sifões, individual ou colectivamente, de 

forma a dar cumprimento ao ponto 2 do art. 235.º do Decreto Regulamentar n.º 

23/95, de 23/08. 
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2. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, 

de 06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

3. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários 

em consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente não esteve presente na discussão e votação do presente processo, sendo 

substituído pelo Vice-Presidente. 

 
 
2 - REQ. N.º 368/10 � PC N.º 182/09 � ALEXANDRE HERCULANO MARTINS 

FORTUNATO 
 
 
303 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua Terreiro do Penisco, no 

lugar do Pilado, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 21/01/2010. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação à escala 1:200, contendo a indicação da 

localização do poço de sumir destinado à recolha das águas pluviais, bem como a área 

inicial do prédio, área de cedência ao domínio público e área final do prédio, 

contemplando ainda a execução de um passeio na extensão total do prédio, com uma 

largura de 2,25m, sendo o alinhamento e materiais definidos no local pelos serviços 

respectivos da Câmara. Esta planta de implantação deverá ainda indicar o 

alargamento da faixa de rodagem existente, por forma a contemplar 3,25m ao eixo da 

via actual. 

2. O muro de vedação confinante com a via pública deverá ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, com uma altura de 0.80m, podendo ser encimado 

por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, de acordo com as alíneas a) 

e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações 

Urbanas. 

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro. 
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4. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra é 

imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 827/10 � PC N.º 892/05 � BONA VITA � ALOJAMENTO E PRESTAÇÃO 

DE CUIDADOS DE SAÚDE, S.A. 
 
 
304 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Unidade Médica de 

Cuidados Paliativos e Continuados, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Várzea, 

Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 30/11/2006. 
 
Presente Aditamento ao Projecto de Arquitectura inicial, dispondo de Autorização de 

Utilização dos Recursos Hídricos, emitida pela Administração da Região Hidrográfica do 

Centro, I.P., relativa às construções propostas, aprovado por Deliberação tomada em reunião de 

Câmara realizada em 04/03/2010. 
 
Presentes Projectos das Engenharias das Especialidades, nomeadamente projecto de 
estabilidade, projecto de abastecimento de água, projecto de drenagem de águas residuais 

domésticas, projecto de drenagem de águas pluviais, projecto de instalações eléctricas e 

projecto ITED � infra-estruturas de telecomunicações em edifícios, devidamente instruídos 

com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no 

n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 177/2001, de 04/06, bem como declaração de conformidade da verificação das 

características de comportamento térmico constantes do anterior projecto de comportamento 

térmico entregue, face às alterações introduzidas ao projecto de arquitectura e declaração de 

conformidade do anterior projecto de gás aprovado, face às alterações introduzidas ao projecto 

de arquitectura.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação à escala 1/200, contendo: 

a) Representação gráfica dos arranjos exteriores propostos junto à estrema poente 

confinante com o prédio onde se implanta a Escola do 1.º CEB da Várzea, de 

forma a salvaguarda integralmente a faixa de terreno com 5,00m existente entre a 

referida estrema e a vedação do recinto da escola, abolindo o conjunto arbóreo aí 

proposto; 

b) Todos os elementos de pavimentação dos arranjos exteriores, executados com 

elementos construtivos que permitam a máxima permeabilidade possível, tais 

como: execução de passeios e praças com funções pedonais em resina porosa 
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agregada com gravilha; execução de gares de estacionamento com grelhas de 

enrelvamento; execução de vias internas com betuminoso semi-permeável; 

c) Execução de bacia de retenção, a jusante da canalização de todas as águas pluviais 

e a montante da vala, na interior da propriedade, servindo igualmente para 

recepcionar todas as águas recolhidas dos telhados e/ou terraços, através do 

sistema de caldeiras e tubos de queda, devendo a água acumulada, ser utilizada nos 

sistemas de rega dos espaços verdes envolventes.  

2. Rectificação do ramal de alimentação de água proposto no respectivo projecto de 

abastecimento, passando de 50mm para 63mm, de forma a satisfazer as necessidades 

propostas. 

3. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

Urbanização propostas, nos termos do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, no valor de 3.087,64� 

(três mil e oitenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos) respeitante à infra-

estrutura de abastecimento de água, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor. 

 
Mais deliberou informar, que o Alvará de Licença de Construção não será emitido, sem 

que o requerente apresente autorização emitida pela Administração da Região 

Hidrográfica do Centro, I.P., relativamente à descarga de águas pluviais na Ribeira de 

Valdreanes, bem como Projectos de Engenharia das Especialidades em falta, devidamente 

aprovados pelas respectivas entidades, nomeadamente: 

1. Projecto da rede de gás relativamente ao abastecimento dos 3 módulos, aprovado por 

entidade licenciadora competente. 

2. Projecto de comportamento térmico relativamente aos 3 módulos; 

3. Projecto de condicionamento acústico relativamente aos 3 módulos; 

4. Projecto de segurança contra risco de incêndio, aprovado por entidade licenciadora 

competente. 

5. Projecto da rede eléctrica, aprovado por entidade licenciadora competente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 2664/09 � PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 
 
 
305 - Presente requerimento apresentado por Caixa Leasing e Factoring � Instituição Financeira 

de Crédito, S.A., titular do Processo de Licenciamento n.º 544/05, referente à obra de 

Construção de Unidade Industrial, levada a efeito num prédio localizado no lugar de Relvinha, 

Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 43/06, de 07/02. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória Parcial da Comissão de Vistorias, referindo: 
�� 

a) No que respeita à rede de abastecimento de água verificou-se que o traçado da rede de 

abastecimento de água não se encontra executado na sua totalidade, faltando executar cerca de 

220m de conduta. Assim sendo, apenas se encontram reunidas condições para receber a parte da 

infra-estrutura executada.  

b) Quanto à rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais há ainda algumas 

caixas de visita que não se encontram concluídas, os colectores encontram-se de uma 
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maneira geral com alguma sujidade e há diversos ramais de ligação do edifício aos 

colectores que não estão licenciados.  

c) Quanto à rede viária, esta não se encontra concluída na sua totalidade. 

�� 

 
Face ao constante do referido Auto de Vistoria, conclui-se que as infra-estruturas executadas 
não se encontram em condições de serem recebidas na sua totalidade, em virtude dos referidos 

trabalhos não se encontrarem concluídos. 
 
Após análise da pretensão e do referido Auto de Recepção Provisória Parcial, a Câmara 

deliberou receber provisoriamente parte das obras de urbanização correspondente aos 

trabalhos concluídos, e mandar libertar parte dos valores constantes da Garantia 

Bancária n.º 2539.000193193, datada de 26 de Janeiro de 2006, da Caixa Geral de 

Depósitos, nos seguintes termos: 

a) Rede de Abastecimento de Água: 

Da totalidade do montante da caução prestada para esta componente, constante da 

Garantia Bancária n.º 2539.000193193, datada de 26 de Janeiro de 2006, da Caixa 

Geral de Depósitos, no valor de 39.815.83� (trinta e nove mil, oitocentos e quinze 

euros e oitenta e três cêntimos), apenas se encontra executada a rede de 

abastecimento de água no valor de 27.871,08� (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e 

um euros e oito cêntimos). 

No entanto, do montante da caução prestada para esta componente, deverá libertar-

se 25.083,97� (vinte e cinco mil, oitenta e três euros e noventa e sete cêntimos), 

correspondente a 90% do valor dos trabalhos executados e a 63% do montante da 

caução prestada pela referida Garantia Bancária, ficando retidos os restantes 37% da 

referida caução até a recepção definitiva das mesmas, no montante de 14.731,86 � 

(catorze mil, setecentos e trinta e um euros e oitenta e seis cêntimos). 

b) Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas: 

Da totalidade do montante da caução prestada para esta componente, constante da 

Garantia Bancária n.º 2539.000193193, datada de 26 de Janeiro de 2006, da Caixa 

Geral de Depósitos, no valor de 22.723,53 � (vinte e dois mil, setecentos e vinte e três 

euros e cinquenta e três cêntimos), deverá libertar-se 70% do respectivo valor, ou 

seja, 15.906,47 � (quinze mil, novecentos e seis euros e quarenta e sete cêntimos), 

ficando retidos os restantes 30% da referida caução até a recepção definitiva das 

mesmas, no montante de 6.817,06 � (seis mil, oitocentos e dezassete euros e seis 

cêntimos). 

c) Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais: 

Da totalidade do montante da caução prestada para esta componente, constante da 

Garantia Bancária n.º 2539.000193193, datada de 26 de Janeiro de 2006, da Caixa 

Geral de Depósitos, no valor de 34.259,02 � (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta 

e nove euros e dois cêntimos), deverá libertar-se 70% do respectivo valor, ou seja, 

23.981,31 � (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um euros e trinta e um cêntimos) 

ficando retidos os restantes 30% da referida caução até a recepção definitiva das 

mesmas, no montante de 10.277,71 � (dez mil, duzentos e setenta e sete euros e setenta 

e um cêntimos). 

d) Infra-estrutura Viária: 

Da totalidade do montante da caução prestada para esta componente, constante da 

Garantia Bancária n.º 2539.000193193, datada de 26 de Janeiro de 2006, da Caixa 

Geral de Depósitos, no valor de 189.272,41� (cento e oitenta e nove mil, duzentos e 

setenta e dois euros e quarenta e um cêntimos), apenas se encontram executados 
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trabalhos no valor de 170.345,16 � (cento e setenta mil, trezentos e quarenta e cinco 

euros e dezasseis cêntimos), correspondente a 90% dos trabalhos previstos. 

No entanto, do montante da caução prestada para esta componente, deverá libertar-

se 153.310,64 � (cento e cinquenta e três mil, trezentos e dez euros e sessenta e quatro 

cêntimos), correspondente a 90% do valor dos trabalhos executados e a 81% do 

montante da caução prestada pela referida Garantia Bancária, ficando retidos os 

restantes 19% da referida caução até a recepção definitiva das mesmas, no montante 

de 35.961,77 � (trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e um euros e setenta e sete 

cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

306 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17:25 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


